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Ekonomiutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. I 5:00-1 6:55

Christer Hasslebäck (UP), Ordfrirande
Roger Ekeroos (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Anna-Lena Heydar (S)
David Höglund Velasquez (V)
Jarmo Uusitalo (Mp)
Martin Pettersson (SD)

Bengt Adolfsson, ekonomichef kommunledningskontoreJ
Helena Svemling, utredare kommunledningskontoret
Magnus Södergren, enhetschef kommunledningskontoret
Peter Larsson, kommundirektör

Sommonlröde
Plots och tid

Ledomöler

Övrigo

Ulses ott justero
Jusleringens plols och tid

Anna-Lena Heydar (S)

vân4, stadshuset Paragrafer $$ 38-44

U nderskritt sekreterore

Underskritt ordföronde

U nderskrift justeronde

Lena Heydar

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel sötls upp
Anslogel los ner

Underskritl

BEVIS och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
Ekonomiutskottet 20 19 -12-09
Kommunledningskontoret, stadshuset
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S 38 Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande
Sommqnfqtlning
Upprop fürråittas och justerande utses.

Beslul

Ekonomiutskottet beslutar

att utse Anna-Lena Heydar (S) till justerare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Revidering av riktlinjer för sociala investeringsfonden samt
systematiskt arbetssätt med socialt investeringsperspektiv
Sommonfqttning
Helena Svemling presenterar en ftirdjupning av altemativ enligt ftiregående möte.

Kommunledningskontoret ffir i uppdrag att ta fram ett reviderat ftirslag till regelverk ftjr
sociala investeringsfonden, med målsättning att det ska gälla från och med ZOZ|. Detta
arbete bör vara klart till kommunstyrelsen möte i april2020.

Presentationen bifogas till anteckningarna

Beslut

Ekonomiutskottet beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett reviderat florslag till regelverk
ffir sociala investeringsfonden.

s signatur Utdragsbestyrkande
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Ansö kn i n gar effektiviseri n gsfonden
Sommonfotlning

Magnus Södergren redovisar inkomna ansökningar till effektiviseringsfonden.
Ekonomiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att skriva iram förslag till
kommunstyrelsen att godkänna de ansökningar som rrpp¡rll.. kriterierna i
anvisningarna. Vissa ärenden tir ordinarie verksamhet och hanteras som sådana. övriga
åirenden kompletteras och hanteras på kommande möten enligt den fastställda
processen

Det är också lämplig att vid beslutstillftillet i kommunstyrelsen informera om processen,
då detta åir fürsta gången ftir kommunstyrelsen attfattabeslut i ärendet.

Beslul

Ekonomiutskottet beslutar

att ge kommunledningskontoret i uppdrag attskriva fram ftirslag till kommunstyrelsen
att godkänna de ansökningar som uppfuller kriterierna i anvisningarna.

J srgnatur Utdragsbestyrkande
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övertagande av huvudmannaskap för uddevalla skolskepp T/s
Britta
Sqmmqnfottning

Konkursftirvaltaren har haft ute fartyget på auktion, åinnu inget avslut i konkursboet.

Flera kreativa anvåindningsområden diskuteras

Prolokoll
Ekonomlulskottet

signatur Utdragsbestyrkande
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Finanspolicy för Uddevalla kommu nkoncern
Sqmmqnfqttnlng

Kommunkoncernens finanspolicy ska fastståillas av kommunfullmåiktige varje
mandatperiod, vilket behöver göras ftir aktuell mandatperiod.

Förslagsvis sker information om finanspolicyn på något av kommunsÿrelsens
kommande möte.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sqmmonfotlnlng
Kommunstyrelsen beredning har hanterat frågan och gett ftirvaltningen i uppdrag att ta
fram ett ftirslag till anvisningar och processbeskrivning ftir ansökningar

s43

IOP process

Dnr KS 3025ô5

signatur Utdragsbestyrkande
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uttalande från kommunstyrelsen angående KpA pensions
utförande av pensionsadministration för kommunens räkning
samt uppdrag till kommunledningskontoret om att driva frågán
om återbetalning av debiterade förvartningsavgifter
Sommonfotlning
Premien som avser anställda i UA kommun ska betalas under 2019. Dialog har inletts
med KPA angående kompensation ft)r bristfÌilligt utftirt arbete. Underlag fãr dialogen
presenteras

usterandes signatur Utdragsbestyrkande


